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НОРМАТИВНО-ПРАВОВА БАЗА.

У К А З  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про почесні звання 
України» 

від 29.06.2001                                                     
№ 476/2001 

(із змінами, внесеними згідно з 
Указами Президента) 

У К А З  
ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ

«Про одноразову 
винагороду жінкам, 

яким присвоєно 
почесне звання 

України 
«Мати-героїня» 

від 25.12.2007
№ 1254/2007

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про державні 
нагороди України»

від 16.03.2000
№ 1549-III

(із змінами, внесеними згідно 
внесеними згідно із Законами) 

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
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Почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється: 

жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п'ятьох і 
більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому 

законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у 
виховання дітей у сім'ї, створення сприятливих умов для здобуття 

дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих 
духовних і моральних якостей. 

{ Пункт 9 Указу Президента України ««Про почесні звання України» 
доповнено абзацом згідно з Указом Президента N 963/2004 
від 21.08.2004, в редакції Указу Президента N 674/2007 від 28.07.2007 } 

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
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Кількість жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» у Луганській області 

за 2005-2019 роки

(без урахування тимчасово окупованих територій)

СТАТИСТИЧНІ ДАННІ.

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
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Троїцький район - 54

Білокуракинський район - 58

Сватівський район - 38

м. Сєвєродонецьк - 41

м. Рубіжне - 15

Кремінський район - 33

м. Лисичанськ - 46

Попаснянський район - 30

Новопськовський район - 108

Марківський район - 75

Міловський район - 55

Біловодський район - 66

Старобільський район - 51

Новоайдарський район - 81

Станично-Луганський район - 78

Кількість жінок, яким присвоєно почесне 

звання України «Мати-героїня» 

за 2005-2019 роки у розрізі районів та міст

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»
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Кількість жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» за 2005-2019 та 

2015-2019 роки у розрізі районів та міст (без урахування тимчасово окупованих територій)
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ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ,
що подаються Луганській ОДА на кандидаток для присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»:

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Клопотання голови РДА/міського голови на ім’я
голови Луганської облдержадміністрації – керівника
обласної військово-цивільної адміністрації

Нагородний лист

Витяг із протоколу

Копія паспорту жінки

Копія ідентифікаційного коду жінки

Згода на обробку персональних даних

Копії свідоцтв про народження дітей 

Копії свідоцтв про смерть дітей (за наявності). 
Якщо у свідоцтві про смерть не зазначена 
причина смерті, додаються 3 завірені копії 
документу із причиною смерті

Копії документів про освіту дітей

Характеристики дітей з навчального закладу,
якщо дитина навчається, або з місця роботи,
якщо працює (щодо кожної дитини окремо)

Виданий органом внутрішніх справ документ
про наявність чи відсутність відомостей
стосовно дітей, які перебувають на обліку
правопорушників, що не досягли 18 років, у
тому числі звільнених зі спеціальних виховних
установ; довідка про наявність або відсутність
судимості в особи, яку представляють до
нагородження, та в кожного з дітей, яким
виповнилося 14 років

За наявності та за бажанням матері – копії
грамот, дипломів, подяк, свідоцтв, листів для
визначення внеску жінки у розвиток творчих
здібностей дітей, формування в них високих
духовних і моральних якостей

1 екз., 

оригінал

3 оригінали 

із печатками

3 завірені 

копії

3 завірені 

копії

3 завірені 

копії

1 екз., 

оригінал

по 3 завірені 

копії

3 завірені 

копії

по 3 завірені 

копії

по 3 завірені 

копії

1 оригінал 

та 2 завірені 

копії щодо 
кандидатки 

та кожної 
дитини 
окремо

по 3 завірені 

копії кожної 
грамоти

7



КЛОПОТАННЯ.

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Клопотання про присвоєння почесного звання 
України «Мати-героїня», що порушуються  органами  
місцевого  самоврядування  згідно із заявою жінки,  

яка  претендує  на  присвоєння  такого  почесного  
звання, розглядаються  відповідними  місцевими  
державними адміністраціями протягом місяця з 

дати надходження  такої заяви.  

{  Пункт 12 Указу Президента України «Про почесні
звання України» доповнено абзацом другим  згідно

з Указом Президента № 284/2016 від 02.07.2016 } 

заява жінки,  яка  претендує  
на  присвоєння  такого  

почесного  звання

органи  
місцевого  

самоврядування

місцеві  державні 
адміністрації

1 
екземпляр, 

оригінал

зразок

8



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ.

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

У нагородному листі зазначаються 
конкретні заслуги особи, що стали підставою 
для порушення клопотання про присвоєння
почесного звання. 

У  НАГОРОДНОМУ ЛИСТІ ЗАЗНАЧАЮТЬСЯ

{  Абзац другий пункту 15 Указу 
Президента України «Про почесні
звання України» із змінами, 
внесеними згідно з Указом Президента 
№ 284/2016 від 02.07.2016 } 

дані  про  кількість  дітей

дати народження дітей

місце   проживання   або   місце   перебування  
кожної  дитини  із зазначенням  адреси  житла

конкретні  заслуги матері у вихованні дітей

у відповідних випадках - причини, 
обставини та дати смерті  дітей

3
екземпляри, 

оригінали

ВАЖЛИВО!

У разі смерті дитини подається свідоцтво про народження дитини та свідоцтво про смерть.

ОБОВ’ЯЗКОВО додається документ, де вказана причина смерті дитини

(може бути у свідоцтві про смерть або подається окремим документом).
9



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ (продовження).

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

зразок зразок

зразок

Стор. 2

10

зразок

Стор. 1



НАГОРОДНИЙ ЛИСТ (продовження).

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Стор. 3

зразок

ВАЖЛИВО!

Обов’язково наявність реквізитів:

- в і д п о в і д н і    п і д п и с и ;

- п е ч а т к а;

- д а т а.

Данні в нагородному листі щодо 

дітей та в характеристиках на дітей 

повинні співпадати
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ВИТЯГ З ПРОТОКОЛУ.

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Протокол засідання координаційної ради, 
спеціальної комісії, рішення 

сільської/селищної/міської ради

зразок

ВАЖЛИВО!

Назва координаційної ради (спеціальної комісії) у

нагородному листі та витягу з протоколу мають

співпадати

3
завірені 

копії

зразок
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КОПІЇ ПАСПОРТУ ТА 

ІДЕНТИФІКАЦІЙНОГО КОДУ ЖІНКИ.

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

зразок

зразки

ЗГОДА НА ОБРОБКУ ПЕРСОНАЛЬНИХ ДАНИХ.

зразок

ВАЖЛИВО!

П е р в і р я т и 

п а с п о р т н і 

д а н і !

1 
екземпляр, 

оригінал

3
завірені 

копії

3
завірені 

копії

або

Якщо жінка має паспорт 

у вигляді ID-картки, 

додається витяг з 

Єдиного державного 

демографічного реєстру 

щодо реєстрації місця 

проживання

+
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КОПІЇ СВІДОЦТВ ПРО НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ.

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

зразок

3
завірені 

копії

ВАЖЛИВО!

Звертаємо увагу на ідентичність

написання ПІБ матері у свідоцтві про

народження дітей та паспорті матері.

КОПІЇ ДОКУМЕНТІВ ПРО ОСВІТУ ДІТЕЙ.

зразок

3
завірені 

копії

зразки
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ХАРАКТЕРИСТИКИ ДІТЕЙ З НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ 

АБО З МІСЦЯ РОБОТИ (на кожну дитину).

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

зразок

КОПІЇ ГРАМОТ, ДИПЛОМІВ, ПОДЯК, 

СВІДОЦТВ, ЛИСТІВ

(за наявності та за бажанням матері). 
3

завірені 
копії

3
завірені 

копії

зразки
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ВИДАНИЙ ОРГАНОМ ВНУТРІШНІХ СПРАВ

ДОКУМЕНТ ПРО НАЯВНІСТЬ ЧИ

ВІДСУТНІСТЬ ВІДОМОСТЕЙ СТОСОВНО

ДІТЕЙ, ЯКІ ПЕРЕБУВАЮТЬ НА ОБЛІКУ

ПРАВОПОРУШНИКІВ, ЩО НЕ ДОСЯГЛИ 18

РОКІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ ЗВІЛЬНЕНИХ ЗІ

СПЕЦІАЛЬНИХ ВИХОВНИХ УСТАНОВ.

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

зразок

ВАЖЛИВО!

Т е р м і н

д і ї  -

6 місяців

ДОВІДКА ПРО НАЯВНІСТЬ АБО

ВІДСУТНІСТЬ СУДИМОСТІ В ОСОБИ,

ЯКУ ПРЕДСТАВЛЯЮТЬ ДО

НАГОРОДЖЕННЯ, ТА В КОЖНОГО З

ДІТЕЙ, ЯКИМ ВИПОВНИЛОСЯ 14 РОКІВ.

зразок
2

завірені 
копії

1 
екземпляр, 

оригінал

2
завірені 

копії

1 
екземпляр, 

оригінал
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Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

РОЗГЛЯД ДОКУМЕНТІВ.

РАЙОННІ 
ДЕРЖАВНІ 

АДМІНІСТРАЦІЇ

СІЛЬСЬКІ / 
СЕЛИЩНІ / 

МІСЬКІ РАДИ

ЖІНКА-
КАНДИДАТКА 

(заява)

МІСЬКІ РАДИ 
МІСТ 

ОБЛАСНОГО 
ЗНАЧЕННЯ

ДЕПАРТАМЕНТ 
СОЦІАЛЬНОГО 

ЗАХИСТУ 
НАСЕЛЕННЯ 

ЛОДА

АПАРАТ 
ЛУГАНСЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ 

ДЕРЖАВНОЇ 
АДМІНІСТРАЦІЇ

МІНІСТЕРСТВО 
СОЦІАЛЬНОЇ 

ПОЛІТИКИ 
УКРАЇНИ

ОФІС 
ПРЕЗИДЕНТА 

УКРАЇНИ

управління 
соціального 

захисту 
населення

управління 
праці та 

соціального 
захисту 

населення

сектор 
сімейної 
політики

сектор 
нагород

ВАЖЛИВО!

Під час розгляду документів ОДА та МСПУ необхідно підтримувати зв’язок

із кандидатками щодо можливих змін (особливо щодо судимостей у дітей)

Термін 
розгляду –
протягом 

місяця

17

або

з погодженням 

МСПУ

погодження 

МСПУ



Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

ЗІБРАНІ ДОКУМЕНТИ 

ФОРМУЮТЬСЯ У 3 ПАКЕТИ 

ДОКУМЕНТІВ У 

НАСТУПНОМУ ПОРЯДКУ
(в одному з пакетів подаються 

оригінали довідок Нацполіції, 

клопотання та згода на обробку 

персональних даних):
Документи на другу дитину и т.д.

Документи на старшу дитину 
(свідоцтво про народження, документ про освіту, 

характеристика, довідка Нацполіції, грамоти)

Довідка Нацполіції про відсутність судимості жінки

Копія паспорту, ідентифікаційного коду жінки

Витяг із протоколу

Нагородний лист

Оригінали:
- клопотання
- нагородного листа
- згоди на обробку 

персональних даних
- довідок НП

Завірені копіі:
- витягу з протоколу,
- паспорту/коду жінки,
- документів на дітей 

(свідоцтв про народження, 
документів про освіту, 
характеристик, грамот)

Оригінал:
- нагородного листа

Завірені копіі:
- витягу з протоколу,
- паспорту/коду жінки,
- довідок НП
- документів на дітей 

(свідоцтв про 
народження, 
документів про освіту, 
характеристик, грамот)

Оригінал:
- нагородного листа

Завірені копіі:
- витягу з протоколу,
- паспорту/коду жінки,
- довідок НП
- документів на дітей 

(свідоцтв про 
народження, 
документів про освіту, 
характеристик, грамот)
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Особі, удостоєній почесного звання, вручаються
нагрудний знак та посвідчення до почесного звання
встановленого зразка

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

ВРУЧЕННЯ НАГРУДНИХ ЗНАКІВ І ПОСВІДЧЕНЬ ДО ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ.

Вручення нагрудного знака та посвідчення
до почесного звання проводиться в
обстановці урочистості і широкої гласності.

Перед врученням оголошується Указ
Президента України про
присвоєння відповідного почесного звання.

19



Про вручення нагрудних знаків і посвідчень
до почесних звань складається протокол за
встановленою формою, що підписується
особою, яка вручила їх, і скріплюється
печаткою органу, що проводив вручення

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

ВРУЧЕННЯ НАГРУДНИХ ЗНАКІВ І ПОСВІДЧЕНЬ ДО ПОЧЕСНОГО ЗВАННЯ

(продовження).

2 оригінали
протоколу 
вручення

протягом 3-х 
робочих днів

після вручення
направляються
до Управління

по роботі з 
персоналом 

апарату
облдерж-

адміністрації
Фотозвіти про вручення надсилаються до
Департаменту соціального захисту населення
облдержадміністрації та публікуються на
офіціних веб-сайтах та FB-сторінках органів,
що проводили вручення
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Дякуємо за увагу!

Розгляд документів кандидаток на присвоєння почесного звання України «Мати-героїня»

Сектор сімейної політики 
управління соціальних гарантій і компенсацій
Департаменту соціального захисту населення 
Луганської обласної державної адміністрації

Наші контакти:

електронні скриньки:  17091988@i.ua, ssp_dszn@meta.ua

телефон:  (06452) 3-02-25
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